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Folkhälsorådet 
 

Plats och tid 
 

Götenesalen, Centrumhuset den 10 februari, 2016, kl. 08.30-10.30 

Närvarande 
 

Åsa Karlsson (s) ordf. Kommunstyrelsen  

Susanne Andersson (c ) Kommunstyrelsen  

Anders Månsson (gf) ordf. Barn- och utbildningsnämnden  

Marcus Källander (m) Barn- och utbildningsnämnden  

Björn Cavalli Björkman (s) ordf. Socialnämnden  

Charlotte Öberg (m) Socialnämnden,  

Ove Karlsson (s) v. ordf. Räddningsnämnden, ej närvarande  

Clemens Nordentoft (gf)  Service och teknik, ej närvarande 

Annette Carlsson (m) Östra hälso- och sjukvårdsnämnden  

Rebecka Berling (m) Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, ej 

närvarande  
Övriga deltagande (insynsplats) VERKSAMHETSKONTAKTER:   

Tove Wold-Bremer, Folkhälsoenheten   

Åsa Karlsson, Samhällsbyggnad 

Dag Högrell, Serviceenheten 

Leif Lagegren, Barn och utbildning, ej närvarande  

Anders Olofsson, Kinnekullehälsan   

Eva Sellermark, Folktandvården, ej närvarande  

Mikael Knutsson, Näringslivsföreningen, ej närvarande 

Oscar Svantesson, kommunpolis 

 

Ärende Anteckningar 

    

1.  Mötet öppnas Mötet öppnas och ordförande hälsar alla välkomna. 

2.  Minnesanteckningar Minnesanteckningar från mötet den 7 december läggs till 

handlingarna. 

3.  Förslag Folkhälsorådets 

verksamhetsberättelse 

2016 

Tove Wold-Bremer går igenom förslag till Folkhälsorådets 

verksamhetsberättelse 2016.  

Beslut. Verksamhetsberättelsen godkänns och skickas efter rättelse 

till Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

4.  Förslag Folkhälsorådets 

stimulansprojekt 2017 

Tove Wold-Bremer går igenom förslaget till stimulansprojekten för 

2017. Beslut. Förslaget godkänns.                                        

Diskussion förs kring fokus på psykisk hälsa under 2018 samt att 

fortsätta stötta arbeten som ger mycket till många, t.ex. Götene can 

cook, samverkansprojektet kring goda matvanor.       

Folkhälsorådet ska forsätta att stötta fysisk aktivitet, både hos barn 

och äldre för att på så vis stärka den psykiska hälsan. Diskussion 

om en mässa i Centrumhuset för att visa upp stimulansprojekten. 

5.  Polisen informerar Oscar Svantesson och Dag Högrell informerar om den 

trygghetsvandring som kommunen genomförde den 31 januari 

enligt överenskommelse gällande medborgarlöftena. Tema 

belysning och säkerhet i centrum.  
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6.  Ny samverkansform En ny samverkansform i det brottsförebyggande arbetet planeras. 

Korta och regelbundna telefonmöten med representanter från 

kommunen, bostadsbolag, näringsliv, polis m.fl. för att 

informera varandra om vad som sker i kommunen. 

Telefonabonnemang bekostas av Folkhälsorådets 

brottsförebyggande medel. 

7.  Rapport från Avonova  Anders Olofsson berättar att det är svårt att rekrytera läkare till 

Götene. Sjukskrivningarna ökar och vårdbehovet är större än 

resurserna. Företagshälsovården flyttar till Götenehus lokaler 

och Avonovas huvudkontor flyttar in i lokalen Centrumhuset. 

8.  Rapport från Hälso- och 

sjukvårdsnämnden 

Anette Carlsson informerar från Hälso- och sjukvårdens senaste 

möte. Fördelning vårdcentraler tillkommande ersättning 2017 

för hantering av flyktingsituationen baserat på antal besök av 

asylsökande per enhet. 

Extra medel till fortsatt arbete med modell för samverkan med 

Skaraborgs Kommunalförbund, utvecklingsarbete inom området 

social hållbarhet i samverkan med kommuner, föräldrastöd och 

övrigt utvecklingsarbete. 

9.  Rapporter Tove Wold-Bremer informerar om en ny studie om matvanor i 

Norden. Barn i Norden äter förhållandevis bra. Dock visar 

undersökningen på ökade skillnader mellan barn i olika sociala 

grupper. Rapporten Fortfarande långt kvar till bra matvanor i de 

nordiska länderna, finns att läsa www.livsmedelsverket.se.  

10.  Övriga frågor Integrationsenheten önskar medel till en föreläsning för de 

ensamkommande ungdomarna, personal och gode män med en 

daritalande polis, Mustafa Panshiri, från Afghanistan. Tema att leva 

i ett demokratiskt land.  

Rådet godkänner och har önskemål om en föreläsning för övrig 

personal och intresserade. Tove undersöker saken. 

11.  Nästa möte Nästa möte är onsdag den 31 maj kl. 8.30-10.30. 

12.  Mötet avslutas Ordföranden tackar för mötet och önskar alla en trevlig helg. 
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